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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
NOMOR 4IO TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MI NUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PEI.IYEGAR
TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PEI.IYEGAR,

Menimbang

a. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar Tahun 2O2O-2O24 agar sejalan dengan

perubahal tugas dan fungsi Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, dan
perkembangan kondisi perekonomian, serta agar

sejalan dengan Perubahan Rencana Strategis
Kementerian Perindustrian Tahun 2O2O-2O24 dan
Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Industri Agro Tahun 2O2O-2O24, perlu melakukan
Perubahan Rencana Strategis Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun
2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar tentang Perubahan Rencana Strategis
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar Tahun 2O2O-2O24;

2Mengingat

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2.

Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 1O4, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OO);
4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang
Kementerian Negara (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 166, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang
Perindustrian (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan

Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan kmbaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4664);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035 (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
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9.

2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1O);
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang

Kementerian Perindustrian (kmbaran

Negara

Republik Indonesia Tahwr 2O2O Nomor 254);

lO. Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor

5 Tahun 2O19 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/lembaga

Tahun 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19 Nomor 663) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 635);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun
2O2O tentang Rencana Strategis Kementerian
Perindustrian Tahun 2O2O-2O24 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahl.:m 2O2O Nomor 478);

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahtn 2O2l
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindusbian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor l7O);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 15 Tahun 2O2O tentang Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2O2O-

-42024 (Benta, Negara Republik Indonesia Tahun

2O21

Nomor l43O);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR INDUSTRI MINUMAN, HASIL

TEMBAKAU DAN BAHAN PET.IYEGAR TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN
PEI.IYEGAR TAHUN 2O2O -2024.

PERTAMA

Rencana Strategis Direl<torat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2O2O-2O24 yang
selanjutnya disebut Renstra Direktorat Industri Minuman,

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2O2O-2O24
merupakan dokumen perencanaan Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2O2O sampai
dengan tahwn 2024.
KEDUA

Renstra Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar Tahvrt 2O2O-2O24 terdiri atas

:

a. pendahuluan;
b. visi, misi dan tujuan;
c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi,

dan

kerangka kelembagaan;

d.
e.
KRTIGA

target kinerja dan kerangka pendanaan; dan

penutup.

Renstra Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar Tahun 2O2O-2O24 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur ini.
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KEEMPAT

Renstra Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar Tahun 2O2O-2O24 digunakan sebagai
acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
da-lam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

KELIMA

Pemantauan dan evaluasi terhadap p€laksanaan Renstra

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar Tahun 2O2O-2O24 dikoordinasikan oleh Direktur
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.
KEENAM

: Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada

tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2O2l

DIREKTUR INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PEI.IYEGAR

TTD

EDY

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada

PO

:

1. Direktur Jenderal Industri Agro (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro;
3. Semua Koordinator di lingkungan Dit. Ind. Mintemgar.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU
DAN BAHAN PENYEGAR
TAHUN 2020-2024
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Perkembangan Kinerja Makro Sektor Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan
memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk
mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran
tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional
untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara
lain yang lebih dahulu maju.
Industri

minuman,

hasil

tembakau

dan

bahan

penyegar

merupakan industri yang mengolah bahan baku air, hasil pertanian,
perkebunan

dan

peternakan

menjadi

produk

jadi

yang

siap

dikonsumsi. Hasil pembangunan yang telah dicapai di sektor industri
minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dapat diukur dari
beberapa indikator kinerja makro sebagai berikut: pertumbuhan PDB,
kontribusi

terhadap

PDB

industri

pengolahan

non

migas,

perkembangan nilai ekspor dan nilai impor, dan perkembangan nilai
realisasi investasi.
Industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja
yang membanggakan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan PDB
sebesar 7,78%, sedikit melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar
7,91%. Namun apabila dilihat hanya dari industri minuman maka
terjadi peningkatan pertumbuhan PDB dari 12,49% pada tahun 2018,
menjadi 19,09% pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan PDB
industri pengolahan tembakau mengalami sedikit perlambatan dari
sebesar 3,52% pada tahun 2018, menjadi 3,36% pada tahun 2019.
Capaian industri makanan dan minuman pada tahun 2019 ini berada
di atas pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang sebesar
4,34% dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%. Peran
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industri minuman dan pengolahan tembakau dalam perekonomian
ditunjukkan oleh kontribusi PDB industri minuman dan pengolahan
tembakau pada tahun 2019 sebesar 7,05% terhadap PDB industri
pengolahan

non-migas

Pertumbuhan

PDB

atau

sektor

1,24%

industri

terhadap
makanan,

PDB

Nasional.

minuman,

dan

pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019)
ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pertumbuhan PDB Industri (dalam %)
KBLI
2
digit

Sektor Industri

2015 2016

2017

2018

2019

10,
11

Makanan dan Minuman

7,54

8,33

9,23

7,91

7,78

10

Makanan

7,89

8,68

9,79

7,74

7,33

11

Minuman

0,56

0,81

-3,72

12,49

19,09

12

Pengolahan Tembakau

6,24

1,58

-0,84

3,52

3,36

5,05

4,43

4,85

4,77

4,34

Industri
Migas

Pengolahan

Non

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin
Dari segi pertumbuhan PDB, realisasi kondisi industri minuman,
hasil tembakau dan bahan penyegar selama kurun waktu tahun 2015
– 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif seperti
terlihat pada Tabel 1. Walaupun pada tahun 2019 di sektor industri
makanan dan minuman terjadi penurunan pertumbuhan PDB
dibanding tahun sebelumnya, namun di sektor industri minuman
mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDB industri minuman pada
tahun 2019 merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu
sebesar 19,09%.
Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian
Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusi PDB
industri makanan dan minuman sebesar 36,40% terhadap PDB
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Industri Non Migas pada tahun 2019, mengalami peningkatan
dibanding tahun 2018 yang sebesar 35,46%. Sektor industri
pengolahan tembakau juga memberikan kontribusi yaitu sebesar
5,07% terhadap PDB Industri Non Migas pada tahun 2019.
Perkembangan

kontribusi

PDB

sektor

industri

makanan,

minuman, dan pengolahan tembakau terhadap PDB Industri Non
Migas selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) dapat dilihat pada Tabel
2. Dari tabel terlihat bahwa peran kelompok industri makanan,
minuman, dan pengolahan tembakau dalam pembentukan PDB
industri non migas selalu dominan dan pada tahun 2019 terjadi
kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Tren pencapaian kontribusi
PDB cenderung sejalan dengan laju pertumbuhan PDB yaitu menurun
dari tahun 2015 ke 2017, dengan nilai terendah pada tahun 2017,
kemudian mulai meningkat sampai tahun 2019. Namun demikian
secara umum nilai kontribusinya tidak jauh berbeda setiap tahunnya.
Meningkatnya laju pertumbuhan PDB dan kontribusi PDB menjadi
salah satu indikator ketercapaian tujuan meningkatnya peran industri
minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian
nasional.
Tabel 2. Kontribusi terhadap PDB Industri Non Migas (dalam %)
KBLI
2
digit

Sektor Industri

2015

2016

2017

2018

2019

10,
11

Makanan dan Minuman

30,84 32,80 34,33

35,46

36,40

10

Makanan

28,99 31,02 32,72

33,74

34,42

11

Minuman

1,85

1,77

1,61

1,72

1,98

12

Pengolahan Tembakau

5,18

5,18

5,02

5,05

5,07

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Dari sisi perdagangan, pada periode tahun 2015 – 2018 nilai
ekspor industri minuman dan industri pengolahan tembakau selalu
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menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2019
hanya industri pengolahan tembakau yang meningkat. Pada tahun
2019, nilai ekspor industri minuman mencapai 121,67 juta USD,
menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 126,84 juta USD.
Sedangkan nilai ekspor industri pengolahan tembakau pada tahun
2019 sebesar 1.147,01 juta USD, meningkat dibanding tahun 2018
yang sebesar 1.135,72 juta USD. Perkembangan nilai ekspor industri
minuman dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2015 2019) dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor (dalam Juta USD)
Komoditi
Minuman
Pengolahan
Tembakau

2015

2016

2017

2018

2019

91,09

118,03

122,54

126,84

121,67

922,77

959,7

1.085,87

1.135,72

1.147,01

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Pada tahun 2019 komoditi industri minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar memiliki total nilai ekspor sebesar 3,96 milyar
USD, sedikit meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,94
milyar USD. Dalam lingkup industri minuman, hasil tembakau dan
bahan penyegar, produk olahan kakao masih memiliki nilai ekspor
tertinggi yaitu sebesar 1,19 milyar USD pada tahun 2019, diikuti oleh
produk olahan tembakau sebesar 1,15 milyar USD. Komoditi yang
mencapai peningkatan nilai ekspor tertinggi adalah produk olahan
susu yaitu es krim, dari 32,9 juta USD pada tahun 2018 menjadi
123,3 juta USD pada tahun 2019 atau meningkat 90,4 juta USD.
Pemerintah terus berupaya menggalakkan ekspor dengan percepatan
penyelesaian kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra
serta meningkatkan ekspor ke negara-negara non tradisional.
Pada tahun 2019, nilai impor industri minuman mencapai
327,42 juta USD, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar
319,18 juta USD. Sedangkan nilai impor industri pengolahan

- 12 -

tembakau pada tahun 2019 sebesar 605,42 juta USD, menurun
dibanding tahun 2018 yang sebesar 728,51 juta USD. Perkembangan
nilai impor industri minuman dan pengolahan tembakau selama 5
tahun terakhir (2015 - 2019) dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perkembangan Nilai Impor (dalam Juta USD)
Komoditi

2015

2016

2017

2018

2019

Minuman

176,56

186,59

227,13

319,18

327,42

Pengolahan
Tembakau

375,11

462,46

644,02

728,51

605,42

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin
Total nilai impor komoditi industri minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar pada tahun 2019 sebesar 3,57 milyar USD,
sedikit meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,54 milyar
USD. Namun neraca perdagangannya masih surplus sebesar 400 juta
USD. Olahan susu, termasuk bahan baku susu di dalamnya, masih
menjadi penyumbang nilai impor tertinggi yaitu sebesar 1,16 milyar
USD.

Dilihat

dari

neraca

perdagangannya

maka

di

industri

pengolahan susu dan industri minuman terjadi defisit, tetapi di
industri pengolahan tembakau mengalami surplus. Adanya defisit
dikarenakan kebutuhan bahan baku yang masih menggunakan impor
karena ketersediaan di dalam negeri yang terbatas, baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas.
Realisasi investasi di sektor industri minuman pada tahun 2019
mencapai Rp. 2,09 triliun untuk PMDN dan 86,4 juta USD untuk PMA,
sehingga totalnya sebesar Rp. 3,38 triliun. Untuk industri pengolahan
tembakau, realisasi investasinya pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,25
triliun untuk PMDN dan 20,7 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya
sebesar Rp. 1,56 triliun. Perkembangan realisasi investasi total sektor
industri minuman dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir
(2015 - 2019) ditunjukkan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Perkembangan Realisasi Investasi (dalam Rp Triliun)
KBLI

Sektor Industri

2 digit

2015

2016

2017

2018

2019

11

Minuman

6,69

6,80

7,55

3,69

3,38

12

Pengolahan Tembakau

4,20

2,38

5,62

1,26

1,56

Sumber : BKPM diolah Ditjen Industri Agro
Perkembangan yang terjadi selama 5 tahun terakhir terjadi
sebagai

hasil

kombinasi

dari

kinerja

internal

industri

dan

perkembangan lingkungan eksternal serta peran Pemerintah dalam
pengelolaan dan pembinaan industri dalam bentuk program-program
dan kegiatan-kegiatan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar.
B.

Potensi dan Permasalahan.

1.

Potensi.
a.

Dinamika sektor industri:
•

Perubahan

jumlah

penduduk,

serta

peningkatan

kesejahteraan penduduk mendorong sektor industri untuk
dapat tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Nasional.
•

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa
depan akan memudahkan dan meningkatkan produksi
produk industri

•

Globalisasi proses produksi akan meningkatkan peluang
akses pasar luar negeri.

•

Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya
alam (batubara, panas bumi, air)

•

Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong
peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan

industri

dengan

kelestarian

fungsi

lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi
masyarakat.
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•

Industri makanan dan minuman masuk dalam sasaran
pengembangan industri 4.0. Program “Making Indonesia 4.0”
memuat inisiatif yang relevan untuk pertumbuhan ekspor
industri agro yaitu perbaikan alur aliran barang dan desain
ulang

zona

industri,

mengakomodasi

standar-standar

keberlanjutan (sustainability) dan insentif untuk investasi
teknologi
•

Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
terkait pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular

•

Penggunaan limbah industri menjadi energi dengan tujuan
mengurangi dampak emisi dan menjamin keberlanjutan
sektor industri dengan prinsip kelestarian

•

Pembangunan industri hijau (green industry) perlu lebih
diprioritaskan melalui regulasi produk ramah lingkungan,
pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta
mengurangi

bahan

baku

dan

penolong

dari

bahan

berbahaya
•

Pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan
bahan penyegar dengan keterkaitan pengembangan wilayah.

b.

Perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara lain:
Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar
dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri
dalam negeri akibat persaingan global.

c.

Kebijakan otonomi daerah:
Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat
dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi,
kabupaten,

dan

kota

berpeluang

untuk

mempercepat

pembangunan dan persebaran industri di daerah.
d.

Pangsa pasar dalam negeri:
Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri
seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di
Indonesia.
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2.

Permasalahan.
Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan

industri nasional antara lain:
a.

kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan
penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);

b.

kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);

c.

kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);

d.

kurangnya tenaga ahli, supervisor, dan superintendent;

e.

tekanan produk impor;

f.

limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat
untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri;

g.

permasalahan

IKM

(pembiayaan,

bahan

baku

dan

penolong,

mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan
h.

logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu,
serta data dan informasi tidak akurat).
Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pembangunan industri

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar sebagai berikut:
a.

Industri Pengolahan Susu (IPS)
-

Rendahnya ketersediaan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN),
berakibat pada tingginya ketergantungan IPS terhadap bahan
baku impor. Sebanyak 90% dari SSDN yang ada sudah terserap
oleh IPS, sehingga bahan baku susu sebesar 3,1 juta ton (setara
susu segar) atau 78% dari total kebutuhan bahan baku sebesar
3,9 juta ton harus diimpor dari berbagai negara dalam bentuk:
Skim Milk Powder (SMP), Whole Milk Powder (WMP), Anhydrous Milk
Fat (AMF), Butter Milk Powder (BMP), dan Demineralized Whey
Powder (DWP). Kebutuhan bahan baku susu IPS selama 5 (lima)
tahun terakhir rata-rata tumbuh 5,8%, sedangkan produksi SSDN
dalam kurun waktu yang sama tumbuh 4,6%, sehingga impor
bahan baku susu terus meningkat

-

Sulitnya mendapatkan lahan untuk pengembangan populasi sapi
perah. Kemitraan antara IPS dengan koperasi/peternak dalam
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pola pengembangan peternakan sapi perah dalam bentuk dairy
farm,

rearing

farm,

atau

bentuk

lainnya

membutuhkan

ketersediaan pakan hijauan (jagung dan rumput) yang kontinyu
sehingga memerlukan lahan yang cukup.
b.

Industri Pengolahan Kakao
-

Produktivitas tanaman masih rendah, hanya 500 kg/ha/tahun,
masih jauh dibawah rata-rata potensi sebesar 2.000 kg/ha/tahun.

-

Produksi kakao Indonesia cenderung menurun. Rendahnya
produktivitas dan produksi kakao dikarenakan sebagian tanaman
tua/tidak

produktif,

serangan

hama

penyakit,

kurangnya

pemeliharaan oleh petani dan perubahan iklim serta degradasi
kesuburan tanah.
-

Kekurangan bahan baku biji kakao dari dalam negeri. Pemenuhan
bahan baku asal dalam negeri hanya sebesar 196.787 ton pada
tahun 2019 atau 24,65% dari kapasitas terpasang. Kapasitas
terpasang industri pengolahan kakao dari 13 pabrik yang
beroperasi yaitu sebesar 798.251 ton dengan utilisasi produksi
sebesar 55%. Untuk kelangsungan produksi, industri melakukan
impor biji kakao sebesar 234.894 ton pada tahun 2019, dengan
tarif bea masuk biji kakao sebesar 5% (MFN). Sementara produk
kakao olahan asal ASEAN (Malaysia dan Singapura) yang masuk
ke Indonesia bea masuknya 0% sejak berlakunya AFTA dan tarif
bea masuk biji kakao untuk kedua negara tersebut 0% (MFN). Hal
ini menjadikan produk kakao olahan lokal kurang berdaya saing
terhadap produk kakao olahan impor.

-

Terdapat perbedaan data produksi biji kakao nasional antara
Pemerintah, Asosiasi Kakao dan International Cocoa Organization
(ICCO), disebabkan metodologi yang digunakan berbeda. Data
produksi biji kakao tahun 2019 menurut Kementerian Pertanian
774.195 ton; Asosiasi Kakao 200.000 ton; ICCO 220.000 ton. Di
sisi lain data ini sangat penting dalam pengambilan kebijakan.

-

Ekspor produk olahan kakao Indonesia ke Uni Eropa dikenakan
tarif bea masuk 4-6%, sedangkan ekspor produk olahan kakao dari
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Afrikan

ke

Uni

Eropa

tarif

bea

masuknya

0%,

sehingga

berpengaruh terhadap daya saing produk olahan kakao Indonesia.
c.

Industri Pengolahan Kopi
-

Indonesia menjadi produsen kopi nomor 4 dunia, tetapi impor kopi
meningkat dan ekspor stagnan. Oleh sebab itu perlu peningkatan
produktivitas kopi untuk mengimbangi perkembangan konsumsi
kopi olahan yang meningkat pesat.

-

Adanya

hambatan

berupa

penerapan

Special

Agricultural

Safeguard (SSG) on Coffee pada produk kopi instan oleh Filipina
yang merupakan negara tujuan ekspor utama produk kopi olahan
Indonesia.
-

Selain itu juga masih adanya hambatan non-tarif (ketatnya
standar negara tujuan ekspor terhadap standar internasional) bagi
produk kopi olahan.

d.

Industri Pengolahan Teh
-

Produktivitas teh masih perlu ditingkatkan dari rata-rata 1.400
kg/ha/tahun menjadi 3.000 kg/ha/tahun.

-

Pabrik pengolahan tidak ekonomis. Mesin dan peralatan pada
kondisi idle capacity, saat ini sudah diusulkan kebun seluas
125.000 ha moratorium untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

-

Kurang memperhatikan standar produksi yang baik, seperti
CPPOB/GMP.

e.

Lemahnya SDM, perlu pelatihan untuk peningkatan kompetensi.

Industri Pengolahan Buah
-

Kontinuitas suplai dan harga bahan baku yang berfluktuasi.
Industri antara untuk pengolahan buah masih terkendala pasokan
bahan baku buah segar yang tidak kontinyu dan harga yang
sangat bervariasi sehingga sulit untuk memproduksi secara
kontinyu. Hal ini menyebabkan bahan baku buah dan produk
antara tersebut masih harus dipenuhi dari impor.

-

Kepemilikan lahan yang kecil, produktivitas produksi yang relatif
rendah, infrastruktur daerah penghasil hortikultura yang masih
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minim

sehingga

biaya

logistik

tinggi.

Infrastruktur

rantai

pendingin di jalur rantai pasok yang belum memadai
-

Untuk industri hilir seperti sari buah, selai dan minuman ringan
sari buah, beberapa jenis buah tidak dapat dipenuhi dari dalam
negeri terutama untuk jenis yang hanya dapat tumbuh di iklim
sub tropis.

f.

Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Minuman Ringan
-

Terbitnya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Perlu
pengawalan dalam penyusunan peraturan turunannya, terutama
terkait

akses

penggunaan

Sumber

Daya

Air

agar

tidak

memberikan dampak negatif bagi kinerja industri air kemasan
-

Penggunaan plastik PET Daur Ulang. Isu terkait kemasan daur
ulang yang digunakan kembali oleh industri, dimana sudah diatur
dalam

Peraturan

Menteri

Perindustrian

No.

24/M-

IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan
Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Plastik, jenis PET dan PC,
serta RPermenperin tentang Pedoman dan Kriteria Plastik
Berbahan PET Daur Ulang Yang Aman Untuk Kemasan Pangan.
-

Wacana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis yang
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengenaan cukai menurut
peraturan perundangan dan tidak tepat sasaran. Pengenaan cukai
terhadap minuman berpemanis akan merugikan masyarakat
(konsumen) produk industri dan menurunkan daya saing industri
nasional.

-

Perlunya pengkajian kembali kebijakan Peraturan Menteri LHK No.
P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

tentang

Peta

Jalan

Pengurangan Sampah oleh Produsen.
g.

Industri Minuman Beralkohol
-

Untuk memproduksi minuman beralkohol yang memiliki hak
paten indikasi geografis seperti scotch whisky, industri minuman
beralkohol harus menggunakan bahan baku scotch whiskey
konsentrat impor. Bahan baku impor tersebut memiliki kode HS
2208.30.00 yang sama dengan HS minuman beralkohol whiskey,
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sedangkan importasi produk minuman beralkohol hanya boleh
dilakukan oleh perusahaan importir yang memiliki izin sebagai
Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB). Oleh sebab itu
perlu adanya kebijakan yang mengakomodir industri minuman
beralkohol untuk dapat mengimportasi bahan baku konsentrat
tersebut.
-

Penjualan produk minuman beralkohol secara daring (online). Saat
ini penjualan minuman beralkohol marak di berbagai situs ecommerce. Minuman beralkohol yang dijual di situs e-commerce
maupun channel lainnya dapat berupa minuman beralkohol legal
asal impor maupun produksi di dalam negeri maupun minuman
beralkohol produksi perorangan yang tidak berizin. Hal ini
tentunya akan membahayakan kesehatan dan keselamatan
konsumen apabila tidak diatur.

h.

Industri Hasil Tembakau (IHT)
-

Kebutuhan tembakau untuk konsumsi rokok dalam negeri
mencapai hampir 350 ribu ton dan untuk kebutuhan ekspor
produk olahan IHT mencapai 96 ribu ton pada tahun 2018.
Produksi tembakau dalam negeri rata-rata hanya mendekati 200
ribu ton, sehingga masih memerlukan bahan baku tembakau
impor yang didominasi oleh jenis virginia (flue-cured), oriental dan
burley. Budidaya tembakau virginia (flue-cured) masih terbatas di
dalam negeri (Nusa Tenggara Barat) dengan jumlah produksi ratarata 40 ribu ton per tahun secara nasional yang dikembangkan
lebih dari 30 tahun. Untuk tembakau jenis oriental dan burley
belum bisa dibudidayakan secara efektif di dalam negeri.

-

Kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran dikhawatirkan akan
berdampak mengurangi produksi rokok sebagaimana yang sudah
terjadi pada beberapa tahun terakhir, dan apabila ini terjadi maka
akan mengurangi penyerapan bahan baku tembakau dan cengkeh.
Kenaikan harga jual rokok akan mengurangi penjualan rokok,
sehingga

berdampak

terhadap

penurunan

omset
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pedagang/warung kecil, karena rokok termasuk penyumbang
omset yang cukup besar.
-

Belum adanya Peta Jalan (Roadmap) Industri Hasil Tembakau.
Permenperin

No.63/M-IND/PER/8/2015

tentang

Peta

Jalan

Industri Hasil Tembakau 2015-2020 telah dianulir melalui
Putusan

Mahkamah

Agung

(MA)

pada

tahun

2016

yang

mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap peraturan
tersebut. Penyusunan Peta Jalan yang baru masih terus dalam
pembahasan namun terdapat berbagai kendala.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A.

Visi
Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri
nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang

berkualitas

dan

meningkatkan

sumber

daya

manusia

yang

berkualitas dan berdaya saing. Visi Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau

dan

Bahan

Penyegar

mengacu

pada

visi

Kementerian

Perindustrian dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun
2020 – 2024. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu
Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian
ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 20202024.
Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
Terwujudnya

Indonesia

Maju

yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam
sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan
mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber
daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja
melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi
dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju
lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber
daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang
inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
B.

Misi
Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas

berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan
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melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9
(sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi
Kementerian Perindustrian dan Misi Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar yaitu:
1.

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4.

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6.

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;

7.

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga;

8.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

9.

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders
industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha,
asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan
misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong
royong bagi semua kementerian/lembaga. Direktorat Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar fokus pada pembangunan dan
pengembangan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar

sehingga

dapat

memperkuat,

memberi

manfaat

dan

menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar yang tercantum pada Perubahan Renstra
Tahun 2020—2024, yaitu:
1.

Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar;
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2.

Kontribusi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
terhadap PDB;

3.

Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness
Index (INDI 4.0) > 3.0;

4.

Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar; dan

5.

Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan
bahan penyegar.

C.

Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan

industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan
industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri
dalam Perekonomian Nasional“. Tujuan Direktorat Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sesuai dengan tujuan Kementerian
Perindustrian yaitu “Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil
Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional“.
Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran
indikator kinerja tujuan yaitu:
1.

Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar -5,05% menjadi
sebesar 6,96% pada tahun 2024.

2.

Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar terhadap PDB nasional pada tahun 2020 ditargetkan sebesar
1,22% menjadi sebesar 1,27% pada tahun 2024.

D.

Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan sektor industri minuman, hasil

tembakau dan bahan penyegar merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
sebagai suatu hasil dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.
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Dalam penyusunannya dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders
prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning
and growth perspective.
Sasaran Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar yang ingin dicapai dalam tahun 2020-2024, adalah
sebagai berikut:
1.

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)
Sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan
Kemandirian

Industri

Minuman,

Hasil

Tembakau

dan

Bahan

Penyegar”, dengan indikator kinerja:
– Utilisasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 66,61 persen
menjadi sebesar 72,78 persen pada tahun 2024.
– Nilai realisasi investasi sektor industri minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 4,01
Triliun menjadi sebesar Rp. 12,78 Triliun pada tahun 2024.
2.

Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
Sasaran yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi Making
Indonesia 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar”, “Meningkatnya Kemampuan Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Negeri”, dan “Meningkatnya
Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar”.
Indikator kinerja sasaran “Penguatan Implementasi Making Indonesia
4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan
Penyegar” adalah: jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry
4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil
tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak
6 perusahaan menjadi sebanyak 11 perusahaan pada tahun 2024.
Indikator

kinerja sasaran

“Meningkatnya

Kemampuan

Industri

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Negeri”
adalah:
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– Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2021 ditargetkan
sebesar 75 persen menjadi sebesar 90 persen pada tahun 2024.
– Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan
bahan penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 14 persen
menjadi sebesar 35 persen pada tahun 2024.
– Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk
industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada
tahun 2021 ditargetkan sebesar 81,75 persen menjadi sebesar
86,75 persen pada tahun 2024.
Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar” adalah:
– Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US$ 3,19 Milyar
menjadi sebesar US$ 4,90 Milyar pada tahun 2024.
– Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar -4,46
persen menjadi sebesar 16,76 persen pada tahun 2024.
– Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan
bahan penyegar terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan
sebesar 1,91 persen menjadi sebesar 2,06 persen pada tahun 2024.
– Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan
bahan penyegar terhadap PDB sektor industri nonmigas pada
tahun 2020 ditargetkan sebesar 0,42 persen menjadi sebesar 0,38
persen pada tahun 2024.
3.

Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)
Sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya pengendalian dan
pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar”, dengan indikator kinerja: Pengendalian dan pengawasan
industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 15 perusahaan
menjadi sebanyak 26 perusahaan pada tahun 2024.
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4.

Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)
Sasaran yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya birokrasi Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dan “Meningkatnya
kualitas

perencanaan,

penyelenggaraan

dan

evaluasi

program

kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar”.
Indikator kinerja sasaran “Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada layanan prima” adalah:
– Nilai kearsipan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar pada tahun 2021 ditargetkan mencapai nilai 77
menjadi 80 pada tahun 2024.
– Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti
pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 91,5 persen menjadi sebesar
93 persen pada tahun 2024.
Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan,
penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar” adalah:
– Tingkat

kesesuaian

dokumen

perencanaan

dengan

rencana

program dan kegiatan prioritas nasional pada tahun 2020
ditargetkan sebesar 95,5 persen menjadi sebesar 97,5 persen pada
tahun 2024.
– Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
pada tahun 2020 ditargetkan mencapai nilai 78 menjadi 80 pada
tahun 2024.
Peta strategi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

STAKEHOLDERS
PERSPECTIVE
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Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020-2024
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:
1.

Pembangunan SDM;

2.

Pembangunan Infrastruktur;

3.

Penyederhanaan Regulasi;

4.

Penyederhanaan Birokrasi; dan

5.

Transformasi Ekonomi.
Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk

mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode
terakhir.
Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda
pembangunan
Kegiatan

yang

Prioritas,

didalamnya
dan

mencakup

Proyek

Prioritas.

Program

Prioritas,

Adapun

agenda

pembangunan tersebut yaitu:
1.

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas;

2.

mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

3.

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing;

4.

membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

5.

memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar;

6.

membangun

lingkungan

hidup,

meningkatkan

ketahanan

bencana dan perubahan iklim; dan
7.

memperkuat

stabilitas

pelayanan publik.

polhukhankam

dan

transformasi
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Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas
Kementerian

Perindustrian

berkontribusi

dalam

Agenda

Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan

yang

pembangunan

ekonomi

ketahanan

Berkualitas

ekonomi

yang

akan

dan

Berkeadilan”.

diarahkan
dilakukan

untuk
dengan

Kebijakan

meningkatkan
melaksanakan

peningkatan nilai tambah ekonomi.
Kementerian

Perindustrian

juga

turut

berperan

dalam

pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan
pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan
pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda
pembangunan

pada

tahun

2020-2024

yang

menjadi

tugas

Kementerian Perindustrian mencakup:
1.

Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan.
Arah Kebijakan:
a.

penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan koperasi

b.

peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di
sektor riil, dan industrialisasi

c.

peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan
TKDN

d.
2.

penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing
Arah Kebijakan:
meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:
a.

pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama
industri,

b.

penguatan pendidikan tinggi berkualitas
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B.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian
Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk

meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan
dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam
memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi
pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong
pertumbuhan

yang

inklusif

dan

berkualitas,

ditunjukkan

dengan

keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan
kesejahteraan secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan,
yaitu:
1.

pengelolaan sumber daya ekonomi; dan

2.

peningkatan nilai tambah ekonomi.
Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan

kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor
industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut
didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan
evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.
Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan
nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan
pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan
fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian.
Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada
pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:
1.

industri pangan (makanan dan minuman);

2.

industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;

3.

industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;

4.

industri alat transportasi;
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5.

industri elektronika dan telematika/ICT;

6.

industri pembangkit energi;

7.

industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;

8.

industri hulu agro;

9.

industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan

10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.
Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi
Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:
1.

industri makanan dan minuman;

2.

industri tekstil dan busana;

3.

industri otomotif;

4.

industri kimia; dan

5.

industri elektronika.
Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun

berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan
industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:
1.

kebijakan pengembangan sumber daya industri;

2.

kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;

3.

kebijakan pemberdayaan industri;

4.

kebijakan pengembangan perwilayahan industri;

5.

kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan

6.

kebijakan reformasi birokrasi.
Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan

langkah operasional yang akan ditempuh adalah:
1.

Kebijakan pengembangan sumber daya industri
Kebijakan

pengembangan

sumber

daya

industri

dilaksanakan

melalui:
a.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran
meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten.

b.

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .

Kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan
melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:

- 32 -

2.

a.

Pembangunan sumber daya manusia industri.

b.

Pemanfaatan sumber daya alam.

c.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

d.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

e.

Penyediaan sumber pembiayaan.

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
Kebijakan

pengembangan

sarana

dan

prasarana

industri

dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:
a.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

b.

Program

Dukungan

Manajemen

Kementerian

Perindustrian

dengan sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang
andal dan efektivitas publikasi kinerja industri.
c.

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kebijakan

pengembangan

sarana

dan

prasarana

industri

diterjemahkan melalui 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

3.

a.

Pengembangan standardisasi industri.

b.

Pengembangan infrastruktur industri.

c.

Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Kebijakan pemberdayaan industri.
Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 3 (tiga)
program yaitu:
a.

Program nilai tambah dan daya saing industri

b.

Program

Dukungan

Manajemen

Kementerian

Perindustrian

dengan sasaran meningkatnya penggunaan produk dalam negeri.
c.

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kebijakan pemberdayaan industri diterjemahkan melalui 5 (lima)
kebijakan, yaitu:

4.

a.

Pengembangan industri kecil dan menengah.

b.

Pengembangan industri hijau.

c.

Pengembangan industri strategis.

d.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

e.

Kerjasama internasional di bidang industri.

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
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Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan
melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran
meningkatnya persebaran industri.
Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk
membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan
pemerataan pembangunan industri melalui:

5.

a.

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

b.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

c.

Kawasan Industri (KI).

d.

Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM.

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilaksanakan melalui
program nilai tambah dan daya saing industri dengan 3 (tiga) sasaran,
yaitu:
a.

meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan
nonmigas;

b.

meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan

c.

meningkatnya penguasaan pasar industri.
Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran
utama mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus
kegiatan utama, yaitu:
a.

upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui
pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri
existing dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas
(peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan subtitusi impor,
penyiapan SDM Industri yang kompeten);

b.

upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian
fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri
(khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing
yang melakukan perluasan komoditi baru; dan

c.

upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan
penguasaan teknologi baru.

6.

Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)
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Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program
Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga)
sasaran yaitu:
a.

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien;

b.

Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program
Kementerian Perindustrian; dan

c.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
RB merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya

memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih
baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari
tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan
baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap,
konkret,

realistis,

sungguh-sungguh,

berfikir

di

luar

kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan
paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa
(business not as usual). Pelaksanaan RB tahun 2020 – 2024
merupakan pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang IV
dengan sasaran sebagai berikut:
a.

terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih
dan bebas KKN.

b.

meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Kementerian

Perindustrian kepada masyarakat.
c.

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian
Perindustrian.
Untuk mewujudkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian

Perindustrian

akan

melakukan

perubahan-perubahan

secara

bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah
sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT
(online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai
efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas
pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi,
dan

mencegah

praktik-praktik

KKN

dalam

kaitannya

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian.

dengan
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Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir
aparat yang semula berorientasi ’ingin dilayani’ menjadi ’pelayan
publik’ dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan
sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang
diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang
baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas
tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat
memberikan

kontribusi

pada

capaian

kinerja

Kementerian

Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri.
Dalam pelaksanaan program RB Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 (delapan) area
perubahan sebagai berikut:
a.

Manajemen Perubahan;

b.

Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Penataan dan Penguatan Organisasi;

d.

Penataan Tata Laksana;

e.

Penataan Sistem Manajemen SDM;

f.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

g.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan

h.

Penguatan Pengawasan.
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan

Penyegar

sebagai

Perindustrian,

salah

turut

satu

unsur

mendukung

di

langkah

dalam

Kementerian

kebijakan

Reformasi

Birokrasi ini dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

C.

Kerangka Regulasi
Dalam

rangka

melaksanakan

arah

kebijakan

dan

strategi

pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang
merupakan

perencanaan

pembentukan

regulasi

dalam

rangka

memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan berbangsa
dan bernegara. Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada
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program legislasi nasional. Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan
produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian
sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.
Selain memberikan dukungan dalam penyusunan regulasi yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, pada periode tahun 20202024 beberapa rancangan peraturan yang akan disusun oleh Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah:
1. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan
Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
2. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral
Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib
3. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Krimer Nabati Bubuk Secara Wajib
Rancangan-rancangan peraturan tersebut akan diusulkan untuk
dimasukkan

ke

dalam

Program

Penyusunan

Peraturan

(Progsun)

Kementerian Perindustrian melalui Biro Hukum.
D.

Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam pasal
62, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi
pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam
bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan
peningkatan

penggunaan

produk

dalam

negeri,

perencanaan

dan

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan
berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri,
penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan
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dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan penyegar.
Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut di atas,

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan

rencana

teknis,

program,

dan

anggaran,

serta

pengumpulan data dan informasi pengembangan industri minuman,
hasil tembakau, dan bahan penyegar;
b.

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi
pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya
alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis,
pembinaan

peningkatan

penggunaan

produk

dalam

negeri,

perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa
industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan /atau
bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri
dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar;
c.

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri,
rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan
industri

hijau,

penyediaan

pembinaan

bahan

baku

jasa

industri,

dan/atau

perizinan

bahan

penolong

berusaha,
industri,

penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman,
hasil tembakau, dan bahan penyegar.
d.

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan
pembangunan

industri,

data

dan

informasi

industri,

rencana

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri
hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan
bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal,
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fasilitas

sektor

industri

dan

promosi

serta

pengawasan

dan

pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan
bahan penyegar;
e.

penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan
penguatan

industri

4.0,

pembinaan

optimalisasi

pemanfaatan

teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi
industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan
pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan
berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri,
penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman,
hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
f.

pelaksanaan

urusan

persuratan, kearsipan, dan rumah

tangga

direktorat.
Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021,
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri
dari kelompok jabatan fungsional dan Subbagian Tata Usaha. Subbagian
Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar.

Struktur

organisasi

Direktorat

Industri

Minuman,

Hasil

Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Direktur Industri Minuman, Hasil
Tembakau, dan Bahan Penyegar

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kepala
Subbagian Tata Usaha

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A.

Target Kinerja
1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
untuk

tahun

2020-2024,

Direktorat

Industri

Minuman,

Hasil

Tembakau dan Bahan Penyegar akan melaksanakan program dan
kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar serta
struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar. Tujuan dan sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari
satu atau beberapa program atau kegiatan. Indikator Kinerja Tujuan
dan Sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Direktorat Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020-2024
Sasaran Strategis /
Target Baru
Satuan
Sasaran Program /
2020
2021
2022
2023
2024
Sasaran Kegiatan / IKU / IK
Direktorat Industri M inuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
Tj
M eningkatnya Peran Industri M inuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian
Nasional
1 Pertumbuhan PDB industri
Persen
-5,05
2,32
4,02
5,98
6,96
minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar
2 Kontribusi PDB industri
Persen
1,22
1,23
1,24
1,25
1,27
minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar
terhadap PDB nasional
SK1
M eningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri M inuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
1 Utilisasi Sektor Industri
Persen
66,61
69,59
71,40
72,78
Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar
2 Nilai realisasi investasi
Rp Trilyun
4,01
4,74
6,40
10,84
12,78
industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan
penyegar
SK2
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri M inuman, Hasil Tembakau, dan
Bahan Penyegar
1 Jumlah perusahaan dengan Perusahaan
6
7
8
10
11
nilai Indonesia Industry 4.0
Readiness Index (INDI 4.0) >
3.0 di sektor industri
minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar
Program/
Kegiatan
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SK4

SK5

SK6

SK7

M eningkatnya Kemampuan Industri Barang dan
Tembakau dan Bahan Penyegar
1 Persentase nilai capaian
Persen
penggunaan produk dalam
negeri dalam pengadaan
barang dan jasa Direktorat
Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar
2 Substitusi Impor Produk
Persen
Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar
3 Tingkat Komponen Dalam
Persen
Negeri (TKDN) (rerata
tertimbang) produk industri
minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar

Jasa Dalam Negeri Sektor Industri M inuman, Hasil
-

75

80

85

90

14

22

35

35

35

-

81,75

83,38

85,05

86,75

M eningkatnya Penguasaan Pasar Industri M inuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
1 Nilai ekspor produk industri US$ Milyar
3,19
3,43
3,75
4,19
minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar

4,90

2 Pertumbuhan ekspor
Persen
-4,46
7,34
9,32
11,94
16,76
produk industri minuman,
hasil tembakau, dan bahan
penyegar
3 Kontribusi ekspor produk
Persen
1,91
1,94
1,98
2,03
2,06
industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan
penyegar terhadap total
ekspor
4 Rasio impor bahan baku
Persen
0,42
0,41
0,40
0,39
0,38
industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan
penyegar terhadap PDB
sektor industri nonmigas
M eningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar
1 Pengendalian dan
Perusahaan
15
17
20
23
26
pengawasan industri di
sektor industri minuman,
hasil tembakau dan bahan
penyegar
Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri M inuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang
efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
1 Nilai kearsipan Direktorat
Nilai
77
78
79
80
Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar
2 Rekomendasi hasil
%
91,5
92
92,5
93
pengawasan internal yang
telah ditindaklanjuti
M eningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat
Industri M inuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
1 Tingkat kesesuaian
dokumen perencanaan
dengan rencana program
dan kegiatan prioritas
nasional
2 Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar

%

95,5

95,7

95,9

96,1

96,3

Nilai

78

78,2

78,4

78,6

78,8
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Definisi/deskripsi, sumber data, dan cara menghitung (formula)
untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
terdapat dalam Pedoman Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar sebagaimana tercantum pada tabel 2
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
B. Kerangka Pendanaan
Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024,
dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan
anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar tahun 2020 – 2024 adalah:
Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
Tahun 2020 – 2024
Dalam Rp Milyar

No
1
2

Program

2020

Program Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri

6,25

2021
13,49

2022
25,52

2023
44,46

2024
44,46

Program Dukungan Manajemen

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing
program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran
sebagaimana terdapat pada tabel 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB V
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Rencana strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN
2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014
tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015 – 2035, dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Renstra
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam mewujudkan Visi
dan Misi Presiden. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka
ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yaitu Meningkatnya peran sektor
industri

minuman,

hasil

tembakau

dan

bahan

penyegar

dalam

perekonomian nasional.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut,
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar telah
menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa
perspektif yaitu: pemangku kepentingan, pelanggan, proses internal, dan
pembelajaran organisasi.
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran
strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran
strategis dapat terukur dan dimonitor.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri minuman, hasil
tembakau dan bahan penyegar nasional tidak hanya bergantung pada
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, tetapi juga keberhasilan
Kementerian/Lembaga

maupun

instansi

lain

yang

mendukung.

Kesuksesan pembangunan industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,
baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.
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Program/
Kegiatan

Sasaran Strategis /
Sasaran Program /
Sasaran Kegiatan / IKU / IK

Target Baru
Satuan

2020

2021

2022

Alokasi (dalam milyar rupiah)
2023

2024

2020

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
6,25
Tj
Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional
Persen
1 Pertumbuhan PDB industri
-5,05
2,32
4,02
5,98
6,96
minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar
Persen
2 Kontribusi PDB industri
1,22
1,23
1,24
1,25
1,27
minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar terhadap
PDB nasional
SK1
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
Persen
1 Utilisasi Sektor Industri
66,61
69,59
71,40
72,78
Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar
2 Nilai realisasi investasi
Rp Trilyun
4,01
4,74
6,40
10,84
12,78
industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan
penyegar
SK2
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
1 Jumlah perusahaan dengan
nilai Indonesia Industry 4.0
Readiness Index (INDI 4.0) >
3.0 di sektor industri
minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar

Perusahaan

6

7

8

10

11

2021
13,49

2022
25,52

2023
44,46

2024
44,46
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Program/
Kegiatan
SK3

Sasaran Strategis /
Sasaran Program /
Sasaran Kegiatan / IKU / IK

SK5

2020

2021

2022

Alokasi (dalam milyar rupiah)
2023

2024

2020

2021

Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
1 Persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam
negeri dalam pengadaan
barang dan jasa Direktorat
Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar
2 Substitusi Impor Produk
Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar
3 Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) (rerata
tertimbang) produk industri
minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar

SK4

Target Baru
Satuan

Persen

-

75

80

85

90

Persen

14

22

35

35

35

Persen

-

81,75

83,38

85,05

86,75

Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
US$ Milyar
1 Nilai ekspor produk industri
3,19
3,43
3,75
4,19
minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar

4,90

Persen
2 Pertumbuhan ekspor produk
-4,46
7,34
9,32
11,94
16,76
industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan
penyegar
Persen
3 Kontribusi ekspor produk
1,91
1,94
1,98
2,03
2,06
industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan
penyegar terhadap total
ekspor
Persen
4 Rasio impor bahan baku
0,42
0,41
0,40
0,39
0,38
industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan
penyegar terhadap PDB sektor
industri nonmigas
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
15
17
20
23
26
1 Pengendalian dan pengawasan Perusahaan
industri di sektor industri
minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar

2022

2023

2024
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Program/
Kegiatan
SK6

SK7

Sasaran Strategis /
Sasaran Program /
Sasaran Kegiatan / IKU / IK

Target Baru
Satuan

2020

2021

2022

Alokasi (dalam milyar rupiah)
2023

2024

Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Nilai
77
78
79
80
1 Nilai kearsipan Direktorat
Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar
%
2 Rekomendasi hasil
91,5
92
92,5
93
pengawasan internal yang
telah ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
1 Tingkat kesesuaian dokumen
perencanaan dengan rencana
program dan kegiatan
prioritas nasional
2 Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar

%

95,5

95,7

95,9

96,1

96,3

Nilai

78

78,2

78,4

78,6

78,8

2020

2021

2022

2023

2024

TABEL 2 PEDOMAN KINERJA RENSTRA DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR TAHUN 2020-2024
Target
Baseline
2019
2020 2022 2020 2024 2020
Tj Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan

Kode

Indikator Kinerja

Penyegar dalam Perekonomian Nasional
Tj.1 Pertumbuhan

PDB

industri

7,01

-5,05 2,32 4,02 5,98

6,96

minuman, hasil tembakau, dan
bahan penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju
pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri
pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri, dan nilai ekspor
produk industri pengolahan nonmigas.
PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar merupakan
jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri minuman, hasil tembakau, dan
bahan penyegar dalam jangka waktu tertentu. Sehingga Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mengupayakan peningkatan nilai
PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar setiap tahunnya.
Data pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS pada awal tahun
anggaran berikutnya.
SUMBER DATA
Data pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar =
(PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Minuman dan Pengolahan Tembakau
Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Minuman dan Pengolahan
Tembakau Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Minuman dan
Pengolahan Tembakau Periode (t-1) dikali 100%.
SATUAN

KLASIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB DATA

Persen

Maksimasi

Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tj Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan

Kode

Indikator Kinerja

Penyegar dalam Perekonomian Nasional
Tj.2 Kontribusi PDB industri minuman,

1,24

1,22 1,23 1,24 1,25

1,27

hasil tembakau, dan bahan penyegar
terhadap PDB nasional
DEFINISI/DESKRIPSI
Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 2015-2019, sektor industri makanan
dan minuman merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam
perkembangan

PDB

industri

pengolahan

nonmigas

sehingga

diharapkan

pertumbuhan PDB sektor industri makanan dan minuman terus didorong dapat
tumbuh pesat.
SUMBER DATA
Data distribusi PDB yang dipublikasikan oleh BPS.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Kontribusi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap
PDB dihitung dengan membagi nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku Industri
Minuman dan Pengolahan Tembakau dengan total PDB Atas Dasar Harga Berlaku
dikali 100%.
SATUAN

KLASIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB DATA

Persen

Maksimasi

Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Minuman, Hasil

Kode

Indikator Kinerja

Tembakau, dan Bahan Penyegar
SK1.1 Utilisasi sektor industri minuman,

-

-

66,61 69,59 71,40 72,78

hasil tembakau dan bahan penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Salah satu indikator yang penting dalam pemantauan pemulihan sektor
industri adalah utilisasi. Utilisasi menggambarkan perbandingan/rasio realisasi
produksi terhadap kapasitas produksi.
SUMBER DATA
Data utilisasi berasal dari industri yang disampaikan melalui SIINas dan IOMKI.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas terpasang.
SATUAN

KLASIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB DATA

Persen

Maksimasi

Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Minuman, Hasil

Kode

Indikator Kinerja

Tembakau, dan Bahan Penyegar
SK1.2 Nilai

realisasi

minuman,

investasi

hasil

industri

tembakau,

4,94

4,01 4,74 6,40 10,84 12,78

dan

bahan penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN dimana nilai investasi
PMA dikonversi menjadi rupiah. Nilai realisasi investasi di sektor industri minuman,
hasil tembakau, dan bahan penyegar berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
SUMBER DATA
Data investasi yang dipublikasikan oleh BKPM.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Jumlah investasi PMA dan PMDN sektor industri minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar.
SATUAN
Rp. Triliun

KLASIFIKASI
Maksimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri

Kode

Indikator Kinerja

Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
SK2.1 Jumlah
Indonesia

perusahaan
Industry

dengan
4.0

nilai

6

6

7

8

10

11

Readiness

Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor
industri minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan
pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0.
INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and
organization), orang dan budaya (people and culture), produk dan layanan (product
and services), teknologi (technology), dan operasi pabrik (factory operation).
Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari :
1. Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0;
2. Level 1 : tahap kesiapan awal;
3. Level 2 : tahap kesiapan sedang;
4. Level 3 : tahap kesiapan matang; dan
5. Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0.

Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan
dimana dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan dengan dilanjutkan
verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai INDI
pada perusahaan tersebut.
SUMBER DATA
Hasil pengolahan data Assesment INDI 4.0 dari SIINAS.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Dengan melakukan assessment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI
4.0) pada setiap industri dengan berlandaskan pada beberapa kriteria penilaian yang
telah di tentukan.
SATUAN
Perusahaan

KLASIFIKASI
Maksimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
BPPI, Ditjen IA, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor

Kode

Indikator Kinerja

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
SK3.1 Persentase nilai capaian penggunaan
produk
pengadaan

dalam

negeri

barang

-

-

75

80

85

90

dalam

dan

jasa

Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa
merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang
Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa
dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di
dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.
SUMBER DATA
Data pagu anggaran
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam
negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar diperoleh melalui rumus: RP3DN =

𝑅𝐴𝑃3𝐷𝑁
𝑇𝑜𝑡𝐴𝑃3𝐷𝑁

Ket:
RP3DN

= Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Direktorat Industri

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.
TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

SATUAN

KLASIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB DATA

Persen

Maksimasi

Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor

Kode

Indikator Kinerja

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
SK3.2 Substitusi Impor Produk Industri
Minuman,

Hasil

Tembakau

-

14

22

35

35

35

dan

Bahan Penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Kebijakan Substitusi impor merupakan langkah yang ditempuh pemerintah
untuk menekan impor. Penerapan kebijakan tersebut bisa membantu menekan
defisit neraca perdagangan. Substitusi impor merupakan hal penting untuk
dilakukan demi mengurangi ketergantungan terhadap barang modal dan bahan
baku, serta melengkapi struktur pohon industri. Kebijakan substitusi impor di
implementasikan pada sektor industri yang dirasa telah mampu bersaing dengan
produk

luar

negeri,

sehingga

barang

hasil

produksi

dalam

negeri

dapat

mensubstitusi produk-produk impor dengan kualitas yang sama bagus.
SUMBER DATA
Data impor sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
dari BPS, sesuai dengan kode HS 8 digit yang telah diusulkan oleh Direktorat
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar serta disepakati bersama
di lingkungan Kementerian Perindustrian.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Nilai impor tahun 2019 digunakan sebagai baseline perhitungan penurunan
nilai impor dibandingkan dengan periode yang sama pada saat perhitungan itu
dilakukan, atau dapat ditampilkan dengan rumus:
SIn =

(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑛 −𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟2019 )
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟2019

Ket: SIn = Capaian Substitusi Impor Tahun n
Imporn = Nilai impor berdasarkan kode HS tertentu pada tahun n
Impor2019 = Nilai impor berdasarkan kode HS tertentu pada tahun 2019
SATUAN

KLASIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB DATA

Persen

Maksimasi

Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Kode

Indikator Kinerja

S3.3 Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) (rerata tertimbang) produk

-

-

81,75 83,38 85,05 86,75

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Kode

Indikator Kinerja

industri minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu
kebijakan pemberdayaan

industri

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat
serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik,
mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai
tambah

di

dalam

negeri;

dan memperkuat

struktur

industri

dengan

meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan
SDM dari dalam negeri.
SUMBER DATA
Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada
website (http://tkdn.kemenperin.go.id)
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Nilai rata-rata berdasarkan nilai sertifikat TKDN yang telah diterbitkan.
SATUAN

KLASIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB DATA

Persen

Maksimasi

Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan

Kode

Indikator Kinerja

Bahan Penyegar
SK4.1 Nilai

ekspor

minuman,

produk

hasil

industri

tembakau

3,96

3,19 3,43 3,75 4,19 4,90

dan

bahan penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
berdasarkan data yang dikeluarkan BPS.
SUMBER DATA
Data ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh tim.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Berdasarkan nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan
bahan penyegar dari BPS.
SATUAN
US$ Miliar

KLASIFIKASI
Maksimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan

Kode

Indikator Kinerja

Bahan Penyegar
SK4.2 Pertumbuhan

ekspor

produk

0,50

-4,46 7,34 9,34 11,94 16,76

industri minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri, maka diharapkan dapat
meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai
peningkatan penguasaan pasar industri sektor industri, salah satunya diukur
melalui pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekspor produk industri
minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.
SUMBER DATA
Data ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
yang dipublikasikan oleh BPS.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Pertumbuhan Ekspor Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar = (Ekspor Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar periode
(t) – Ekspor Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar periode (t1))/Ekspor Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar periode (t-1)
dikali 100%.
SATUAN
Persen

KLASIFIKASI
Maksimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan

Kode

Indikator Kinerja

Bahan Penyegar
SK4.3 Kontribusi ekspor produk industri
minuman,
bahan

hasil

penyegar

tembakau,

dan

terhadap

total

2,33

1,91 1,94 1,98 2,03 2,06

ekspor
DEFINISI/DESKRIPSI
Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar terhadap total ekspor, merupakan perbandingan nilai ekspor produk
industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap nilai ekspor
nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan penyegar diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya
penguasaan pasar industri.

SUMBER DATA
Data ekspor nasional yang dipublikasikan oleh BPS.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar terhadap total ekspor adalah Ekspor Industri minuman, hasil tembakau,
dan bahan penyegar dibagi total Ekspor Nasional dikali 100%.
SATUAN
Persen

KLASIFIKASI
Maksimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan

Kode

Indikator Kinerja

Bahan Penyegar
SK4.4 Rasio impor bahan baku
minuman,

hasil

industri

tembakau,

0,76

0,42 0,41 0,40 0,39

0,38

dan

bahan penyegar terhadap PDB sektor
industri nonmigas
DEFINISI/DESKRIPSI
Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar terhadap PDB sektor industri nonmigas diharapkan semakin menurun
setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih memiliki nilai tambah.
SUMBER DATA
Data impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar dan PDB sektor industri nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Nilai impor Bahan Baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar dibagi PDB Harga Berlaku Sektor Industri Nonmigas dikali 100%.
SATUAN
Persen

KLASIFIKASI
Minimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
Ditjen IA, Pusdatin, Dit Mintemgar

Target
Baseline
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SK7 Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi
program kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar
SK7.1 Tingkat
kesesuaian
dokumen
95,5 95,7 95,9 96,1 96,3
Kode

Indikator Kinerja

perencanaan

dengan

rencana

program

kegiatan

prioritas

dan

nasional
DEFINISI/DESKRIPSI
Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan
kegiatan prioritas nasional adalah persentase kesesuaian rencana program dan
kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting.

Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu
program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
ini antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan dan menyusun perencanaan
jangka panjang, menengah dan pendek.
SUMBER DATA
Dokumen Trilateral Meeting antara Kementerian Perindustrian dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan dan
Dokumen Renja Kementerian Perindustrian.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Perbandingan Trilateral Meeting antara Kementerian Perindustrian dengan
Bappenas, dan Kementerian Keuangan dibandingkan dengan Dokumen Renja
Kementerian Perindustrian.
SATUAN
Persen

Kode

KLASIFIKASI
Maksimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
Biro Perencanaan, Ditjen IA, Dit Mintemgar

Baseline
2019

Indikator Kinerja

Target

2020 2021 2022 2023 2024
SK7 Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi
program kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar
SK7.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 73,74
78 78,2 78,4 78,6 78,8
Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

Direktorat Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar
DEFINISI/DESKRIPSI
Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Jenderal, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian
Kinerja.
Penilaian SAKIP Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya
indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.
SUMBER DATA
Data Nilai SAKIP Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan
Penyegar dari Inspektorat IV.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar
Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
SATUAN
Nilai

KLASIFIKASI
Maksimasi

PENANGGUNG JAWAB DATA
Itjen, Ditjen IA, Dit Mintemgar

